Technický list
Flügger Aqua Window
(dříve Flügger Window Aqua Barva na okna)
Popis produktu
Flügger Aqua Window poskytuje pololesklý, silný, neprůhledný povrch. Zasychá rychle a nelepí při zavírání okna. Zabraňuje růstu plísní a
řas na povrchu.
- tvrdý povrch
- rychleschnoucí
- maximální trvanlivost
Použití Flügger Aqua Window se používá na rozích, oknech a dveřích. Při ošetření oken a dveří lze nátěr použít i na vnitřní straně.
Podklad musí být ošetřen základním nátěrem nebo již dříve natřen.
Aplikace Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Vyvarujte se nechráněných kolmých řezů. Na povrchu se nesmí vyskytovat místa, kde
by mohlo docházet k akumulaci vody. Pečlivě odstraňte – čištěním nebo broušením - jakékoliv nerovnosti způsobené zvětráním,
uvolněný nátěr nebo nahnilé dřevo. Odstraňte nečistoty, špínu, mastnotu, řasy, plísně. Ostré hrany zbruste. Veškeré nové dřevo musí být
ošetřeno před nebo bezprostředně po montáži. Lesklé, dříve natřené povrchy, musí být zbroušeny. Nové dřevo ošetřete základním
olejem Flügger Wood Tex Aqua 01 Oil Primer. Povrch, který byl ošetřen před více než 4 týdny, musí být vyčištěn a uvolněná vlákna musí
být odstraněna. Nejdelší životnosti je dosaženo pomocí dvou či více tenkých nátěrů.
Vlhkost dřeva před nátěrem musí být max. 12 %±3 na okna a dveře, 18% u převisů, plotů a opláštění.
Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. Pokud použijete váleček nebo stříkací pistoli, po nátěru uhlaďte štětcem. Nanášejte
mokré do mokrého. Vždy používejte stejnou šarži produktu.
Viskozita materiálu může být ovlivněna chladem nebo horkem. Teplota povrchu při nanášení stříkací pistolí musí být min. 15 °C. Nesmí
dojít ke kondenzaci. Vyhněte se práci na přímém slunci. Chladné počasí a vysoká vlhkost prodlužují dobu schnutí, kompletní vytvrzení a
interval pro další nátěr. Vysoká teplota a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí a kompletní vytvrzení. Kontakt s jinými materiály před
kompletním vytvrzením barvy může způsobit přilnutí/přilepení materiálů.
Výsledný povrch Pololesklý, neprůhledný. Očekávaná životnost: 8 let. Trvanlivost nátěru závisí na kvalitě dřeva, struktuře, tloušťce
vrstvy, aplikaci a expozici. Očekávaná trvanlivost proto může být kratší nebo delší než je uvedeno. U velmi tmavých odstínů může dojít
ke drolení barvy, a to z důvodu velkého množství pigmentu. Nezabraňuje prosakování ze suků.
Technické údaje
Typ:
Hustota:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.

Olejem modifikovaná akrylátová barva, pololesklá
1,25 kg/l
49 % váhy, 37 % objemu
cca 8 m²/l
min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek 1 hod.
další nátěr po 4 hod.
plně vyzrálý po několika dnech
Ředění:
voda
Čištění nářadí:
voda a mýdlo
Skladování
v chladu, pevně uzavřený, chraňte před mrazem
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Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz
Technická podpora: info@janoco.eu.
Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou
založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.

